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      Castricum, 18-03-2020 
 
Inleiding 
Met de komst van het virus Covid-19 en de maatregelen die door de overheid zijn 
genomen om de volksgezondheid zoveel als mogelijk te kunnen beschermen, is er een 
totaal onvoorziene en uitzonderlijke economische situatie ontstaan. Door deze situatie 
zijn er diverse ondernemers, verenigingen en organisaties die te maken krijgen met 
acute problemen met betalingsverplichtingen, ook voor de gemeentelijke heffingen. 
Landelijk zijn er al maatregelen genomen en aanvullende maatregelen aangekondigd 
om zoveel mogelijk te voorkomen dat gezonde bedrijven omvallen. 
 

De VVD fractie is van mening dat we ook lokaal, waar mogelijk onze ondernemers, verenigingen en 
organisaties in deze overmachtsituatie moeten ondersteunen. We zien hier vooral mogelijkheden 
met betrekking tot de gemeentelijke belastingen (zoals bijvoorbeeld OZB, Reclame- en 
Toerismebelasting en huren van terrasruimte). 
Ondernemers, verenigingen en organisaties hebben door de Corona-maatregelen aanzienlijk                 
minder tot soms geen inkomsten. Daardoor hebben ze nu vooral problemen met liquiditeit.                        
Het zou kunnen helpen als ondernemers, verenigingen en organisaties vanuit de gemeente uitstel 
krijgen van betaling van deze belastingen/ heffingen. In dezelfde lijn kunnen ondernemers nu al bij 
de belastingdienst uitstel vragen van BTW en andere belastingen. Verder is deeltijd-WW mogelijk.   
 

Hierover de volgende vragen: 
 

1)  Is het college bereid om ondernemers, verenigingen en organisaties op korte termijn 
renteloos uitstel te verlenen voor de betaling van lokale lasten als zij aannemelijk 
kunnen maken dat ze getroffen worden door COVID-19? 

 

2)  Is het college bereid om te onderzoeken of ondernemers, verenigingen en 
organisaties kwijtschelding kunnen krijgen voor (een deel van de) lokale lasten als 
betalingsproblemen ontstaan door de gevolgen van COVID-19? 

 

3)  Is het college bereid om gemeentelijke beboeting voor bepaalde tijd 
achterwege te laten of in ieder geval zeer terughoudend hiermee om te gaan? 
 

4)  Welke andere mogelijkheden ziet het college om ondernemers in deze tijd te 
ontzorgen? En heeft u, of bent u bereidt hier lokaal ook een (digitaal) loket voor in te 
richten? 

 

5)  Is de gemeente bereid om mee te denken met ondernemers, verenigingen en 
organisaties om ook de financiële gevolgen op langere termijn te helpen verzachten? 

 

6) Eventuele subsidies verleent voor activiteiten zijn wellicht al besteed, maar van de 
daadwerkelijke uitvoering is geen sprake nu. Wij nemen aan dat hier dan geen 
terugvordering zal plaatsvinden? 
  

7)  Gezien de urgentie voor sommige van deze ondernemers vragen wij u om 
eerder dan de gebruikelijke termijn van 30 dagen antwoord te geven op onze 
vragen en duidelijkheid te verschaffen aan ondernemers inzake de 
maatregelen hierboven? 

 

Met vriendelijke groet, 
 

Rob Dekker - VVD Fractie 

 


